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Wetend dat onze kam. Aarse, die 
esp. kursussen in Zweden leidde, weer 
terug was, verzochten we hem een 
en ander van zijn bevindingen te ver
tellen waaraan hij gaarne vol
deed. Red.

Zweden geldt als het land, dat de 
meeste propaganda voor Esperanto 
maakt, als het land met de meeste 
kursussen, als het land met de meeste 
buitenlandse onderwijzers voor Esper
anto, kortom als het meest „verdema" 
land.
Van het Stockholmse distrikt voor 
Arbeiders-esperantisten mocht ik een 
uitnodiging ontvangen en zo verliet ik 
2ü September Holland.
's Avonds 10 uur van de volgende dag 
bereikte ik Tralleborg en even daarna 
zou ik het voor mij geheel vreemde 
landschap zien. Nee, nog niet. Pas 
de volgende morgen om 6 uur, toen 
het weer licht werd zag ik het land 
van Selma Lagerlöf en om 8 uur bracht 
de trein mij geheel onverwachts in 
het hart van Stockholm.
Gelukkig, de lange reis was voorbij, 
het werk ging beginnen.
Aan het station werd ik heel harte- 
lik door de kameraden Johanson en 
Olsson ontvangen, resp. redakteur en 
penningmeester der Zweedse Arbei
ders-esperantisten. En direkt moet ik 
de stad zien. Maar daar schrijf ik nu 
niet over. Ik zal niet vertellen van 
mijn eerste worstelingen met de 
zweedse taal, van mijn eerste wan
hopige pogingen aan het linkse ver
keer te wennen, zodat ik 's avonds 
een gevoel had alsof mijn hoofd ver
keerd op mijn romp zat en ik niet 
meer wist wat links en rechts was.
Nee, ik word direkt ernstig en moet 
over mijn Esperantowerk schrijven.
Er zijn moeilikheden. Het distrikt 
Stockholm is zo juist gesticht, er moet 
een nieuw terrein ontgonnen worden, 
ervaring is er nog niet. Tot nu toe 
werden bijna alle kursussen geregeld 
door het Zweedse Esperanto-Instituut, 

waarin alle Esperanto-verenigingen 
verenigd waren. Dit geschiedde niet 
tot volle tevredenheid der Stock
holmse arbeiders-esperantisten, van
daar de vorming van het distrikt. Eind 
September zijn er slechts 3 kursussen, 
maar eind Oktober zijn er 42 met ruim 
800 leerlinĝen, aantallen tot nu in 
Stockholm niet bereikt.
Het Instituut besteedde veel tijd en 
geld aan een enigszins luidruchtige 
straatpropaganda, de arbeiders-esper
antisten plaatsen een artiekel met 
portret van de buitenlandse onder
wijzer in sos. dem. en anarchistiese 
kranten, er is kontakt met de vak
bonden en de kursussen komen.
In geen land zijn de voorwaarden zo 
gunstig voor Esperanto als in Zweden. 
De grote sos. dem. partij is er vóór, 
het orgaan plaatst verslagen en artie- 
kelen over Esperanto op de voor
pagina, de anarchistiese bladen heb
ben Esp. rubrieken, de vakbonden 
steunen geldelik de kursusen, de 
meesten stellen voor niets hun lokalen 
ter beschikking, de leiding van ABF, 
het Zweedse Instituut voor Arbeiders
ontwikkeling, een organisatie met lg 
millioen leden waaronder 40.000 wer
kers en studerenden, steunt in vele 
plaatsen de esperanto-beweging. In 
de leiding zitten tegenstanders, nog 
zijn er vele kursussen in de engelse en 
duitse taal maar de massa wil 
Esperanto. De Esperantobeweging zelf 
is nog zwak. De zweedse arbeiders- 
esperantisten hebben op papier 1700 
leden waarvan 1000 op 1 Mei hun kon- 
tributie hebben betaald. De groei in 
de laatste tijd is echter zeer sterk. 
September 1932 waren er 400 leden, 
Januarie 1933 800 leden en als 't 
SAT-kongres begint zal de SLEA 
waarschijnlik in 1 jaar 4 maal zo sterk 
geworden zijn. De neutrale beweging 
heeft ongeveer 800 leden. Andere 
Esperantisten zijn er niet.
Deze getallen zijn zeker te klein voor 

een land met een zo sterke en be
wuste arb.-beweging, De zweedse 
organisaties zijn numeriek heel sterk. 
De Moskou-kommunisten hebben 
7000 leden, de vrije kommunisten, de 
zweedse O.S.P. 15.000, de sos.-dem, 
300.000, waarbij dan vele vakbonden 
als 't ware automaties zijn meegeteld. 
Voor de Esperantisten dus een breed 
werkterrein en een grote taak de 
vele kursisten te organiseren.
Holland is Zweden hierin vooruit. On
danks veel tegenwerking heeft ons 
land de sterkste esperanto-organi
saties.

De kursussen.
Met grote belangstelling heeft het be
stuur van de ABF dit jaar de Esper- 
anto-kursussen in Stockholm en het 
optreden van het nieuwe distrikt 
gadegeslagen en spesiaal de kursussen 
met buitenlandse onderwijzers.
Waarom nemen de Zweden zo graag 
buitenlandse onderwijzers?
Het allereerste argument is: dan leer 
je beter spreken, want je bent gedwon
gen alleen in esperanto te spreken en 
bovendien leer je verstaan.
In de twede plaats komen er in 
Zweden veel meer kursisten als er een 
buitenlander onderwijst.
Ik verwonderde mij er over, dat er 
steeds gezocht werd naar buitenlan
ders, daar de ekonomiese kwestie toch 
altijd een probleem is, maar rek- 
tor Sam Janson, een vooraanstaand 
neutraal esperantist, verzekerde mij, 
dat de Zweden met zweedse onder
wijzers stellig niet dezelfde resultaten 
bereiken. Hij beweerde, dat de onder
wijsresultaten bij buitenlandse onder
wijzers veel beter zijn. Daar onze 
vriend in de eksamenkommissie zit
ting heeft, kan hij het weten.
Ik voor mij was van mening, dat 
dit hoofdzakelik van de persoonlik- 
heid van de onderwijzer afhangt en 
van de leerlingen, want ook deze vor-
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men een faktor, Ook zijn er zweden, 
die beginkursussen onder leiding van 
een buitenlander veroordelen. Ze zijn 
bang hem niet te begrijpen. De oor
zaak van dit gevoel berust op het feit 
van vele mislukte kursussen geleid 
door buitenlanders die onderwijs- 
kapasiteiten misten. Ook het vraag
stuk der onderwijskrachten is nog 
een probleem in Zweden. Wil men 
Esperanto zo gauw mogelik doen 
zegevieren, dan moet iedere kursus 
minstens een sukses zijn.
Een klein voorbeeld.
De tremdireksie van Stockholm orga
niseerde voor het eerst vervolgkur- 
sussen met een buitenlandse leer
kracht, waarvoor ze mij uitnodigde. 
Met een zekere schroom deed ze dat, 
want ze geloofde niet in het sukses. 
Het resultaat was, dat van de 29 uit 
het trempersoneel er 27 tot het einde 
de 25 lessen van de vervolgkursus 
volgden, getallen die nog nooit een 
kursus in de engelse of duitse taal 
bereiken konden. Het volgend jaar zal 
de tremdireksie in Stockholm meer 
Esp. kursussen organiseren.
Als buitenlands onderwijzer stond ik 
eind September voor verschillende 
problemen.
Beginkursus voor kinderen, idem ver
volgkursus, beginkursus volwassenen 
en idem vervolgkursus.
Alles alleen in Esperanto, Leesstof, 
oefeningen, lessen, alles zelf in elkaar 
zetten.
Vooral de kinderkursussen leverden 
geweldige moeilikheden op, 't meest de 
beginkursus. Toch was het de kursus, 
waar ik het meest van hield en ze was 
nog wel op zondagmorgen. Ik zie ze 
nog voor mij, dat fijne troepje kleinen 
en groten. Als de meisjes binnen
komen maken ze een kleine kniebui
ging. en de jongens zijn buitengewoon 
beleefd.
Toch zijn er bengels onder. Als ze 
maar eens loskomen uit de stijve 
zweedse vormen,
De kleinste meisjes zijn de beste leer
lingen. Sommigen leren de taal zo rap, 
dat ik met mijn onderwijzerservaring 
ten opzichte van kinderen (en opti- 
misties behoef je dan niet te zijn) mijn 
ogen moest uitwrijven of het wel waar 
was. Ja, ik zie je nog, jij kleine Brita, 
die op de grote avond een kleine toe
spraak hield, jij Riet, jij Peer, jij Greta 
Garbo, en jij Mari. Ik hoop jullie nog 
eens terug te zien!
Aan 't eind van de kursus de grote 
avond. Onder geweldige belangstel
ling deden de kinderen hun eksamen. 
Ze vertaalden zin voor zin, een lezing 
met lichtbeelden over Holland en 
deden hun ouders, niet-esperantisten, 
beschaamd staan. Dit was het pro
bleem van de kinderkursus. Esperanto 
per Esperanto, de kinderen horen en 
spreken alleen Esperanto, zoveel mo
gelik altans, aan ’t eind geeft een 

buitenlands onderwijzer aardrijks
kunde over zijn eigen land, wat niet 
alleen door de kinderen begrepen 
maar ook vertaald wordt. De verwer- 
keliking van een klein deeltje uit een 
groot toekomstideaal.
De kursussen voor volwassenen heb
ben natuurlik een ander aspekt. Het 
probleem, alleen Esperanto, blijft 
even moeilik, en het probleem 25 les
sen voor beginkursus en 25 voor de 
vervolgkursus, het uitdenken van 50 
verschillende interessante en toch 
leerzame lessen vraagt geweldig veel 
denkkracht en energie,
De zweden hebben niet alleen de 
techniese voorwaarden voor het espe- 
ranto-onderwijs maar ze bezitten ook 
de vasthoudendheid en de werkzaam
heid.
Ik ontzeg aan het zweedse volk een 
zekere originele intelligentie, het al
gemene voorkomen van de zweed 
zegt dat reeds duidelik genoeg, maar 
vasthoudend en energiek is het als de 
hond, die zijn tanden in de buit zet 
en deze niet meer loslaat, voordat hij 
hem geheel meester is.
Ik had het grote genoegen een kursus 
te leiden even buiten Stockholm in 
Ulrikstal, waar de gehele kursus tot 
het einde bleef, 30 lessen over 7 
maanden, terwijl de bekwaamheid der 
leerlingen om talen te leren niet zo 
heel groot was en de kursus niet ge
makkelik. Ik herinner mij duidelik 
een kursist, die ontzettend moeilik 
leerde en haast niet kon spreken en 
veel fouten schreef. Hij bleef tot het 
einde en nu praat hij over alles en 
nog wat en schrijft bijna korrekt.
Ik trof leerlingen die reeds voor de 
derde of vierde maal een vervolg
kursus volgden, tegelijkertijd altijd 
aktief in partij en vakbeweging waren, 
De bewering: „Esperanto houdt van 
de klassenstrijd af" wordt in Zweden 
heel vaak door arbeiders weerlegd, 
terwijl menig leider, die steeds weer 
deze mening herhaalt, ter zake Esper
anto dadenloos kritiseert of in ’t ge
heim tegenwerkt. Enkele offisieele 
arbeiders-instanties in Stockholm 
weigerden esperanto-kursussen. De 
tremdireksie verdient een woord van 
waardering. Zij organiseert kursussen, 
het volgend jaar zeker meer en be
taalt alles, zelfs potloden en schriften.

De esp. onderwijzer temidden zijner leerlingen.

Op de trems van Stockholm treft men 
vele Esperantisten, voorzien van een 
reusachtig insinje, ook door de direk- 
sie betaald en menigmaal kon ik mij in 
de praktijk van onze taal bedienen, 
In Rasunda, even buiten Stockholm 
woont veel trempersoneel en daar 
kan een buitenlander door kinderen 
met Esperanto geholpen worden. 
Overigens leeft Esperanto in Stock
holm al evenmin in de praktijk als 
overal elders. In ’t station, in de post
kantoren, in sommige winkels wordt 
duits gebrabbeld. Er is één kafee, waar 
een spijskaart hangt, in esperanto ge
steld, maar binnen spreekt niemand 
Esperanto.
In het arbeiderskafee van de A.B.F, 
zijn 2 beginnende esperantisten. Er is 
dus daar ook nog ontzettend veel te 
doen, maar het optreden van het dis
trikt van arbeiders-esperantisten be
looft veel voor de toekomst, mits het 
lukt uitstekend onderwijs te organi
seren. In het klubleven van de arbei
ders-esperantisten in Stockholm heerst 
een levendige opgewekte sfeer. Er 
wordt veel gezongen eri koffie gedron
ken, Naast de koffie eet men veel 
brood en koek. Van de laatste 4 
soorten,
De programmaas staan meestal niet op 
hoog peil. Het algemene kulturele peil 
in Zweden is lager dan in Holland, Dat 
merk je overal, in het konsertgebouw, 
in de opera, in de bioskopen, in de 
politieke vergaderingen, in het esper- 
antoklubleven.
Het geestelik leven is minder levendig 
dan in Holland. De radio biedt daar 
niet datgene, wat ze in Holland biedt. 
De programmaas bij de burgerlike 
esperantisten lijden aan hetzelfde 
euvel. De zweedse esperanto-bewe
ging kan groot en sterk worden, De 
zweedse arbeider is veel verdraag
zamer en meer eensgezind, In de 
esperanto-beweging werken kommu- 
nisten, anarchisten, sosialisten, so- 
siaal-demokraten, zonder veel ge
harrewar naast elkaar. Op 1 Mei trek
ken de Stockholmse arbeiders in ge
sloten kolonne op, 70.000 man, alle 
partijen in één stoet, naar hetzelfde 
terrein waar alle partijen het recht 
tot spreken hebben op verschillende 
punten.
De zweedse geest is breed en ver
draagzaam. Ook Esperanto behan
delt men een beetje breder dan in 
Holland,
Zo gezien heeft Esperanto in Zweden 
een grote kans. Maar alles hangt af 
van de esperantisten zelf. Tot nu toe 
staat de esperanto-beweging in haar 
kinderschoenen, net is een zoeken, 
tasten, en worstelen. Maar in som
mige plaatsen is reeds een stevige 
basis, o.a. in Stockholm, Na enige 
jaren is Zweden in Esperanto zeker 
de andere landen numeriek vooruit,

SIMON AARSE.
................................................................................................................................................................................................................................... .
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Rietstraat 40, Utrecht

PERSOONSNAMEN IN 
ESPERANTO.
We hebben in Esperanto een aantal 
voornamen als Petro, Johano, Karlo, 
Gerardo, Vilhelmo enz., maar hieruit 
leide men niet af, dat alle voornamen 
in Esperanto vertaald kunnen wor
den; nog minder, dat zij vertaald 
moeten worden. De bestaande namen 
zijn meest van germaanse, latijnse (of 
romaanse) en hebreeuwse herkomst. 
Ook zijn er enkele van slaviese oor
sprong. Doch niet alleen mongoolse, 
maleise en andere niet-kaukaziese 
namen vinden geen vertaling in Es
peranto; ook vele kaukasiese, zelfs 
ariese namen zijn niet te vertalen, 
vooral de minder voorkomende namen 
in de europese talen, en de namen, die 
aan een kleine stam of klein taalge
bied eigen zijn, als kimbriese, 
bretonse, katalaanse en, in ons land, 
friese. • . ,
Het zou ondoenlik zijn voor al die 
namen, wier herkomst en verwant
schap dikwels heel moeilik na te 
vorsen is, een passende Esperanto- 
vorm te vinden. We vertalen ze dus 
eenvoudig niet en trachten er liever 
ook geen vertaling voor te maken, die 
altijd min of meer gewrongen of ge
zocht zal blijken.
Nu rijst de vraag: Wanneer hebben 
we dan een Esperanto-vorm van voor
namen te gebruiken en wanneer een 
oorspronkelike, dus onvertaalde?
Een zekere en bepalende regelmaat is 
in onze literatuur niet waar te nemen. 
In verschillende werken o.a. de bijbel, 

vertaald door Zamenhof zelf, vinden 
we zowel vertaalde als onvertaalde 
namen dooreen. Wil men toch een 
zekere regelmaat betrachten, dan 
lijkt het mij het best als volgt te 
handelen:

Esperanto-namen bezige men:
le in anekdoten, vertellingen, z.g. 
„moppen" e.d., waarin geen werkelik 
bestaande, maar gefingeerde personen 
voorkomen; waar de naam, noch de 
vorm ervan, enige betekenis heeft;
2e van historiese personen, die een 
min of meer internationale betekenis 
hebben gekregen, zomede van vor
sten, wier namen veelal internationaal 
zijn, en waarvan de oorspronkelike 
nationale vorm dikwels óf niet alge
meen bekend is, óf op de achtergrond 
is geraakt;
3e. in oorspronkelik in Esperanto ge
schreven romans, waar de namen van 
geen gewicht zijn; en juist de Esper
anto-namen het oorspronkelike van 
het Esperanto-werk karakteriseren,

Oorspronkelike, dus nationale namen 
bezige men:
le, in vertaalde romans en novellen, 
waar de originele benamingen gerust 
het kenmerk mogen blijven van de 
taal, waaruit het werk is overgezet 
(Bij het vertalen van romans in een 
andere nationale taal laat men de 
namen ook in hun oorspronkelike 
vorm);
2e. in vertellingen, geschiedenissen en 
anekdoten van personen, die werke

lik bestaan hebben, maar van geen 
historiese of internationale betekenis 
zijn;
3e. in alle gevallen, waar men twijfelt, 
of een Esperanto-naam bestaat of 
bruikbaar is.
Wil men in geschrift de uitspraak van 
een naam verklaren, dan is dit natuur
lik mogelik, door die namen tussen 
haakjes te schrijven volgens de regels 
van de Esperanto-spelling; b.v. Trijn
tje [Trejntje], Geesje (#ese); maar 
ook dan stuit men op moeilikheden, 
daar de uitspraak der klinkers in 
Esperanto en de meeste landstalen 
nogal verschillend is, en men boven
dien van letters gebruik moet maken, 
die in Esperanto niet bestaan, als: 
ö en ü in Geurt (Hort), Guus (#üs).

LABORI, SKRIBI, VERKI, 
REDAKTI.
Meestal zal het verschil tussen deze 
vier werkwoorden wel onmiddellik 
blijken. Toch zijn er gevallen, waar
omtrent men in twijfel kan verkeren, 
welk werkwoord te gebruiken, of 
welk het best is, want in meer
dere gevallen kan zowel het een als 
het ander dienen. Daarom hieronder 
een definitie van elk met een paar 
voorbeelden:
Labori = werken, arbeiden; zich 
geestelik of lichamelik min of meer in
spannen om iets te doen, te verrichten, 
vervullen of voort te brengen. Labori 
heeft de ruimste betekenis; verki, 

skribi, redakti, zijn dus vormen van

Wat de pot schaft
Van „goed fatsoen” en een „prinsiepe”.
Wij hebben er op deze plaats meermalen 
op gewezen, dat, wil men Esperanto in 
dezelfde mate beheersen als zijn moedertaal, 
men de taal veelvuldig moet gebruiken. Dat 
we onze eigen taal zo vloeiend spreken vindt 
immers zijn oorzaak hierin, dat we haar 
sedert onze kindsheid dageliks van de 
ochtend tot de avond bezigen! Er zijn echter 
nog weinig esperantisten, die genoodzaakt 
zijn Esperanto als huistaal te gebruiken, zoals 
b.v. het geval is waar man en vrouw tot ver
schillende nationaliteiten behoren. Inter
nationale kongressen, waar Esperanto ge
sproken wordt, kan niet iedereen bezoeken 
en buitenlanders behoren nog niet tot onze 
dagelikse gasten. Van een voortdurend na
tuurlik gebruik van Esperanto is dus in het 
algemeen nog geen sprake.
Om zich echter toch een zekere vaardigheid 
in het gebruik van de taal eigen te maken, 
is het goed, om elke gelegenheid die zich 
voordoet, te baat te nemen om Esperanto 
in toepassing te brengen. Die gelegenheid 
kan men vinden in zijn afdeling op de kon- 
versafie-avond, in het mondeling en schrifte
lik verkeer met geestverwanten in binnen- 
en buitenland en in het lezen. Zó moet de 
beginneling bekwaamheid in het spreken, 
schrijven en lezen verkrijgen terwijl de ge
vorderde, ja, zelfs de meest ervaren esper
antist op deze wijze zijn eens verkregen be

kwaamheid moet onderhouden, want — 
eigenlik overbodig om er over te spreken — 
wie zijn kennis en vaardigheid niet onder
houdt, zal ze langzamerhand verliezen. Daar
om zal b.v. iemand, die lichamelike sport 
beoefent, elk vrij ogenblik benutten om enige 
lichaamsbewegingen te maken, teneinde lenig 
te blijven. Zo moet men ook lenig blijven in 
het gebruiken van Esperanto door de taal zo
veel als maar mogelik is toe te passen. Dit 
wordt in onze organisatie tamelik goed be
grepen. Alle korrespondentie tussen het fed. 
bestuur en de afdelingen geschiedt in Esper
anto. Deze gewoonte moedigt ook de jongste 
afdeling aan om Esperanto te schrijven en al 
gaat dit de nieuwe afdelingsbestuurders in 
de aanvang nog niet zo vlot af, nooit onder
vinden wc hier enige hinder van en lang
zamerhand raken zij er aan gewend hun ge
dachten in Esperanto uit te drukken. Zelden 
gebeurt het, dat een afdeling zich in het 
nederlands tot het fed. bestuur wendt. Het 
is in de loop der jaren in onze organisatie 
een gewoonte geworden, een zaak van „goed 
fatsoen” om in het onderlinge verkeer Esper
anto te spreken en te schrijven zonder het 
met elkander te hebben afgesproken! Hier
mee wil ik niet zeggen, dat dit tot in het 
uiterste is doorgevoerd. O, nee! Wij weten 
maar al te goed, dat op de groepavonden 
niet altijd Esperanto gesproken wordt! Daar 
mankeert nogal wat aan! Maar onze afde
lingsbestuurders zijn zich daarvan bewust en 
doen al hun best dit euvel tegen te gaan. 
In verschillende afdelingen b.v. is het ge

woonte om de huishoudelike vergaderingen 
in Esperanto te houden. Dat niet ieder daar 
aan ’t woord kan komen, is niet zo erg. Als 
de zwijgers van nu ernstig willen en zich 
enige moeite getroosten, kunnen zij binnen 
afzienbare tijd sprekers worden en met zo
veel te meer recht aan de diskussies deel
nemen, omdat zij van het belangrijkste onder
deel van onze beweging, n.l. de taal zelf, 
meer kennis hebben gekregen. Door ijverige 
studie kan ieder zich dat recht veroveren. 
De grote aantrekkelikheid van onze lande- 
like kongressen bestaat hierin, dat zij geheel 
in Esperanto plaats vinden. Zij, die daar het 
woord voeren, zouden daartoe niet in staat 
zijn, als zij zich niet voortdurend oefenden 
en „fit” hielden volgens de ongeschreven 
wet van het „goed fatsoen”. Wie onze kon
gressen kent, zal moeten toegeven, dat een 
nederlands woord daar als een „onvertogen 
woord” zou klinken en dat wij aan de propa- 
gandistiese waarde van deze kongressen 
ernstig afbreuk zouden doen, als wij toe
lieten, wat op de LEEN-kongressen mogelik 
is, n.l. dat men kan spreken in welke taal 
men verkiest: Nederlands of Esperanto!
Onze kongressen leveren het bewijs, dat 
Esperanto een taal is als elke andere taal; 
dat er allerlei gemoedstemmingen in tot 
uiting kunnen komen en men er in kan praten 
als Brugman; een taal, waarin men geen blad 
voor zijn mond behoeft te nemen en waarin 
men niet-op-z'n-mondje-gevallen kan zijn; 
een taal, waarin men het grootste woord 
kan hebben, woorden met elkaar kan krijgen,
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labori. Kiu ion faras, tiu do laboras. 
Manlaboristo laboras korpe; instru
isto, oficisto, skribisto laboras spirite. 
Verki libron estas intelekta laboro. Ni, 
esperantistoj laboras por Esperanto. 

Verki — schrijven, werken, door 
geestelike arbeid iets kunstigs of 
wetenschappeliks voortbrengen. Men 
bezigt meestal verki, wanneer die 
geestelike arbeid schrift is als: boek, 
opstel, artiekel, preek, muziek, ver
slag, toneelstuk; maar ook andere 
werken [verkoj} zijn de voortbreng
selen van verki: schilder- en beeld
houwwerk, Verki libron, raporton, 
dramon, predikon. Verki verkajon 
(opstel) zegt men niet, maar: fari 
verkajon. Volgens Kabe: Tiu malordo 
estas la verko de fremduloj. Ĉiuj ver
koj de Herhor estis nur plenumo de 
interesoj de la juna faraono. La atako 
kontraŭ la temploj estas la verko de 
F enicianoj.

Skribi = schrijven, Dat kan op alle 
manieren zijn, dus ook iets overschrij
ven, een diktee opnemen en iets oor- 
spronkeliks schrijven. In het laatste 
geval is het dan tevens verki. Tiu 
verkisto kutimas ne mem skribi siajn 
librojn, sed dikti ilin al skribisto.

Redakti = opstellen, schrijven, redi
geren; het zelf geschrevene of dat van 
anderen in een schriftelik doelmatige 
vorm zetten. Redakti gazeton, revuon, 
cirkuleron, raporton, protokolon, ak
ton, predikon, leteron, testamenton, 
regularon. En la redaktejo ĉiuj nervo- 
streĉe laboras: la redaktoro redaktas 
artikolon, kiun ĝia aŭtoro nur malnete 
verkis; kaj dume maŝinskribisto skri
bas la diktaĵon.

MOETEN.
Vertaal niet woordelik! Deze raad 
kan men niet genoeg herhalen.
Een der woordjes, die men maar al 
te veel geneigd is woordelik te ver
talen is moeten. Moeten heeft echter 
verschillende betekenissen; deze zijn: 
le. Werkelik moeten, verplicht zijn:

En la lernejo la infanoj devas obei. 
Ĉiu devas pagi siajn impostojn.

2e. Wenselikheid, gebiedende wijs. 
Men kan er aan toevoegen: Estas 
dezirinde, ke (Estas dezirinde, 
ke) oni instruu Esperanton en la 
lernejoj. Oni faru (=moet maken) 
sian lecionon ĝustatempe.

3e. Iets is nog niet klaar, maar zal of 
moet gebeuren;
La leciono estas ankoraŭ traduk
ota (= moet nog vertaald 
worden),

4e. Onmogelikheid van het tegendeel: 
Het moest wel zo zijn = Ne povis 
estis alie.
Hij moest het wel weten = Li ne 
povis ne scii tion.
Hij moest wel toegeven, dat hij on
gelijk had = Li ne povis ne kon
fesi, ke li malpravas.
In het laatste geval gaat moeten 
vergezeld van wel, en vertaalt men 
door een (meest dubbele) ont
kenning.

DEMANDEJO.
Dem.: Kiel traduki: Een zaal met 
openslaande deuren?
Resp.: Salono kun pordoj, turne mal
fermeblaj [al la ĝardeno}.
Dem.: Ĉu la vorto transversi taŭgas en 
jena frazo el ,,Jarmiloj pasas” de 

Haefker: Aleksandro transversas la 
persajn dezertojn kaj denove atingas 
Ŝuŝon?
Ĉu ne pli bone: transiras aŭ trairas? 
Resp.: Miaopinie jes. Certe, oni povas 
diri; trairas; sed Haefker sendube 
deziris esprimi ne nur trairon, kiu 
povas estis diverslinia, ekz. kurba, sed 
trairon rektan, perpendikularan al la 
limoj de T dezertoj.
Estas vere, ke ,,Plena Vortaro” nur 
enhavas la adjektivon transversa 
(dwars, overdwars); sed el ĝi oni 
povas derivi la verbon transversi 
(oversteken).
Dem.: Kio estas pli bona, skribi super 
lecionoj, taskoj k.s.: lerni aŭ lernu, 
traduki aŭ traduku, respondi aŭ res
pondu la demandojn?
Resp.: Certe la ordonaj formoj lernu, 
traduku kaj respondu la demandojn 
estas pli bonaj kaj laŭcelaj. G, J. D,

KORESPONDO.
Al kdo J. M. en L.: Post multa serĉado en 
diversaj verkoj mi devas sciigi ke mi, al
menaŭ nun, ne povas havigi al vi la dezira
tajn informojn pri la numeraloj. Se mi iam 
trovos aŭ alimaniere ekscios, mi tuj infor
mos en L. E. Saluton!
Al kdo C. H. en M.: Pri la landnomoj mi 
okaze diros mian opinion en O. T. La oficialaj 
formoj estas ujo kaj lande La formon io, 
kiu ne estas permesita de h L. K., oni uzas 
precipe en laboristaj rondoj.
Por via celo ŝajnas al mi pli bone konservi 
la originajn frisajn urbonomojn, laŭdezire 
kun aldono de 1’ nederlanda nomo kaj Esp.- 
prononco.
Viajn aliajn temojn ni pritraktos pli malpli 
detale, ĉar ili havas ĝeneralan intereson. 
Saluton!
Al kdo G. C. B. en A.: En ,,La Konsilanto”, 
pĝ 28 vi trovos la solvon de via malfaci
lajo. Alifoje mi klopodos klarigi ĝin detale.

C. J. D.

waarin de strijd om het laatste woord even 
zwaar kan zijn als in het nederlands, terwijl 
een goed woord er toch een goede plaats 
vindt; een taal tenslotte, waarin het hoogste 
lied gezongen kan worden en waarin men 
soms.... een toontje lager moet zingen! 
Kortom: Esperanto manifesteert zich daar als 
een levende taal!
Niemand onzer, die tijdens de soms warm 
lopende diskussies denkt aan het middel, dal 
hier gebezigd wordt om zijn gedachten aan 
anderen kenbaar te maken. Niemand, die 
denkt aan het ,,kunstmatige” van de taal; 
niemand, die zich verwondert, hoe dit alles 
met Esperanto mogelik is. Het is alles even 
gewoon, alsof de voertaal het nederlands is. 
Alleen de nieuweling kijkt verbaasd, als hij 
het hoort, hoe alles zonder haperen en hak
kelen verloopt. Maar zijn verbazing duurt 
niet lang, want spoedig wordt hij opgenomen 
in de Esperanto-sfeer, die op het kongres 
heerst, en denkt niet meer aan het wonder, 
dat zich hier voltrekt.
Want een wonder mag zo’n kongres wel 
genoemd wordt als men bedenkt, hoe Esper
anto buiten de muren van onze vergader
zalen door heel wat intellektuelen, mensen 
van naam, met een schouderophalen of een 
spotlachje wordt bejegend of wordt aange
zien voor iets kunstmatigs, waarmee hogere 
en fijnere gevoelens, die in het diepste van 
de mens leven, niet tot uiting gebracht kun
nen worden en het daarom beschouwen als 
een soort internationale kode, die misschien 
wel enig nut kan hebben voor schriftelike 

zakenrelaties, maar nooit als spreektaal 
op internationale kongressen de nationale 
talen zou kunnen vervangen. Zo’n kongres 
is een wonder, als men nagaat, hoe zij, die 
het meeste nut van één internationale taal 
konden hebben, toch nog de voorkeur geven 
aan het geklungel met drie of meer nationale 
talen, waarvan zij er vaak niet één of half zo 
grondig verstaan als de sprekers op onze 
kongressen het Esperanto. Een wonder, als 
men zich eens realiseert, dat op onze kon
gressen het woord gevoerd wordt niet alleen 
door ,,hoofdarbeiders”, die wellicht gewend 
zijn met een of meer vreemde talen om te 
gaan, maar ook door zulke arbeiders, die — 
om het maar eens heel duidelik te zeggen — 
bij hun dageliks werk hun handen vuil maken 
en nooit met taal te maken hebben, in hun 
jeugd slecht onderwijs hebben gehad of daar 
veel van vergeten zijn en die hun kennis 
van Esperanto daardoor moeizaam hebben 
moeten veroveren! Waar vindt men in het 
algemeen gesproken een dergelik resultaat 
na de studie van z.g. moderne talen?
Onze kongressen hebben propagandistiese 
waarde, omdat wij aan de pers en de ver
tegenwoordigers der arbeidersbeweging het 
gebruik van Esperanto kunnen laten zien en 
horen. Dat resultaat zou echter niet mogelik 
zijn, zonder het „goed fatsoen”, dat van ons 
eist Esperanto te gebruiken ook in het ver
keer tussen landgenoten. Dit kost in het 
begin enige moeite. Men moet zich een 
ijzeren zelftucht opleggen, om vol te houden, 
doch die moeite en volharding worden ruim

schoots beloond. Dit wordt niet altijd be
grepen. Sommigen willen graag net zo vloeiend 
spreken als zij van deze of gene gehoord 
hebben, maar tegen de moeite zien ze op. 
De zaak is echter, dat ze eerst door het 
koude water heen moeten; daarna gaat het 
langzamerhand en bijna vanzelf verder. Bij 
ons is het al biezonder gemakkelik: er heer
sen gemakkelike omgangsvormen, waardoor 
niemand zich behoeft te generen, als hij er 
niet uil kan komen of veel fouten maakt. 
Waar leert men tenslotte iets zonder inspan
ning? En waar het onderlinge verkeer niet 
stroef loopt en niemand zich bekwamer of 
beter kan voordoen dan hij is, behoeft men 
het ook niet te proberen, zich er met een 
smoesje af te maken, zoals b.v. eens een 
funksionaris deed van een Esperanto-instel- 
ling, waarmee het fed. bestuur enige tijd 
korrespondeerde. Steeds schreven wij in 
Esperanto, maar zijn antwoorden waren altijd 
in het nederlands gesteld. Ofschoon wij daar 
nimmer aanstoot aan hadden genomen, prik
kelde het hem blijkbaar, dat wij in Esperanto 
bleven schrijven en hij vond het nodig zich 
voor zijn nederlands te verontschuldigen en 
schreef ons: ,,U zult wel denken, die meneer 
X antwoordt altijd in het nederlands, maar 
dat is nu eenmaal een prinsiepe van me. Ik 
ben n.l. van mening, dat Esperanto alleen 
voor internationaal verkeer dienst moet 
doen. Voor het nationale verkeer hebben we 
onze moedertaal”. Toen we dat lazen, her
innerden we ons een kennis, die elke morgen 
een afstand van 2 uur te voet moest afleggen
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ONZE GROEPAVONDEN
Kiel arangi klubvesperojn.
Plej ofte kaj ordinare la grupves
pero} estas vizitataj de multe da ge
kamaradoj, kiuj ankoraŭ ne posedas 
la necesan kuraĝon por paroli. Plue 
ni trovas gekamaradojn, kiuj, kvan
kam bonaj Esperantistoj, ne kuraĝas 
paroli en konversacio, ĉar ili timas 
fari erarojn.
Ni pro tio devas prepari nin por ebligi 
bonan kaj taŭgan programon, kiu ne 
tedas la membrojn. Por la unuaj ni 
ebligas diversajn ekzercojn kaj dediĉu 
al ili sufiĉe da tempo; la duajn ni devas 
atentigi klare, ke estas pli bone paroli 
ion erare, ol tute ne paroli. Ni daŭri
gas nian esploradon de la malsukceso. 
La komencantoj ne tuj komprenas la 
diritajojn. La aranĝado de la grup
vespero} do devas esti tia ke ĝi en
havas ekzercojn, kiuj spertigas la 
orelojn. Komencantoj, kiuj jus finis 
la unuan kurson, parolis kaj aŭdis 
nian lingvon tro malmulte, pro la sim
pla kaŭzo, ke tempo mankis dum la 
kursdaŭro. Ili lernis la lingvon per 
lernolibro, eble abonis gazetojn kaj 
legis ilin diligente, sekve ilia lingvo
kono povas konsisti el lego- kaj skrib
kapablo. Ni do aranĝu tiajn vesperojn, 
kiaj klerigu ilian aŭdo- kaj parol
kapablon. Ni jam konstatos en la 
unua grupvespero grandan diferencon 
inter kurso kaj konversacio. En la 
kurso oni povis trankvile pripensi, 
trovi tempon kaj konsulti vortaron 
ktp. sed nun ili estas ligitaj al certa 
rapideco, al la fluo de la homa parolo. 
La lingvo-kono ĝenerale estas sufiĉe 
granda sed mankas la aktiveco.
Ni do uzu, se eble, la plej grandan 
parton de la tempo por ekzercoj, kiuj 
estas dediĉataj al paroligado.
Plue ni aranĝu diversajn grupe
tojn, kiuj okupas sin pri speciala temo, 
traduko, korespondo, kanto, deklamo, 

ekskurso, kaj grupetojn kiuj pristudas 
gramatikon, historion, teatraĵojn ktp. 
Per la materialo de tiaj grupetoj ni 
povos aranĝi bonajn kaj taŭgajn pro
gramojn por niaj grupvesperoj. 
Finfine ni ankoraŭ bezonas sufiĉe 
spertan gvidanton. Li zorgu por bona 
ordo kaj estu tre atenta, ĉar kelkfoje 
ni konstatis, ke malnovaj membroj 
vole ne vole embarasigis la novulojn, 
kiuj kompreneble pro tio malkuraĝiĝis. 
La grupvesperoj estu klerigaj, amu
zigaj, amikaj, por ke ĉiuj provu siajn 
fortojn rilate al enprofundiĝo en la 
lingvoscio.
La programo:
Ni aranĝu programon interesan kaj 
varian, ja ĝi altiras la membrojn. 
La punktoj povas esti ekzemple: 
Libera konversacio, gramatiko, ludoj, 
kantado, literaturo, teatraĵoj, dekla
moj, prelegoj, historio, voĉlegado, ko
muna korespondado, parolado, distra
ĵoj, tradukado, aŭ io ajn.
Libera konversacio:
La spertuloj serĉu la senkuraĝulojn, 
kiuj, sidantaj en iu angulo, ne kura
ĝas partopreni la konversacion. Al 
tiuj oni turnu sin, babilu kun ili kaj 
kuraĝigu ilin. La spertuloj sin pre
paru, por ke ili nur uzu simplan kaj 
facile kompreneblan temon.
Vigla konversacio nur estiĝas en mal
grandaj rondoj, kelkaj aŭ eĉ multaj 
anoj restas pasivaj. Tial ni dispartigu 
nian grupon en rondojn, kiuj estas gvi
dataj de spertuloj. La rondoj eksidu 
ĉirkaŭ la tablo, por ke ĉiuj sin povu 
rigardi reciproke; tiu aranĝado estas 
grava, ĉar nur tiel la konversacio 
vigle funkcias.
Gramatiko:
Tre ofte kaj grandan parton de la 
tempo ni dediĉu al tiu grava punkto. 
Prelegoj:
Ni aranĝu eksterlandajn vesperojn, en 

kiuj estos traktataj diverslandaj 
korespondaĵoj, gazetoj, libroj, bildoj, 
afiŝoj ktp. Tre imprese ankaŭ estas, 
inviti eksterlandanon.
Korespondado kaj voĉlegado:
En la grupvesperoj ni legu laŭte, ĉar 
dum tiu laŭta legado ni povas pli bone 
ol ĉe kiu ajn alia okazo kontroli la 
elparolon.
Dum la parolo ni atente pensu pri la 
konformaj esprimoj kaj ĝusta fraz
formado. Ni uzu teatraĵojn.
Teatraĵo:
Multe da gekamaradoj tre ŝatas tea
traĵojn, kaj ili bone taŭgas por komu
na legado. Ni legu laŭrole: tio ne estas 
tiel enuiga kiel legi prozaĵojn laŭvice. 
Eble estas en la grupo anoj kiuj povas 
verki ion ajn pri travivaĵoj ĉiutagajn
i.a.  interparolado en la stacidomo, sur 
foiro, en la ŝtata muzeo, en kunveno, 
interkonatiĝo ktp.
Klerigaj vesperoj:
De tempo al tempo ni aranĝu vespe
rojn havantaj specialan karakteron. 
Kiam ni havas apartan korespond- 
grupeton, tiam ĝi povus estis tre utila. 
Sed tiaj vesperoj estu sufiĉe frue 
anoncitaj, por ke ankaŭ aliaj povu 
peti informojn de siaj korespondantoj. 
La temo enhavu ekz.: Kiel vivas ek
sterlandanoj; la revolucio en Hispa
nio; la faŝismo en Germanio; reakcio 
eksterlande; laboristaj vivkondicoj en 
tia lando ktp.
Historio:
Kelkfoje ni aranĝu vesperojn en kiuj 
ni traktas historion. Kompreneble ni 
celas historion de la laborista kaj 
Esperanta movado.
Festvesperoj:
Festvespero ne nur montras kion la 
grupo kapablas prezenti, ili unuigas 
la festantojn, entuziasmigas ilin, vekas 
intereson de novuloj, alvenigas mem
brojn kiuj jam forrestis kelkan tem
pon de la grupaj aranĝoj ĉar ilia in- 

(Fino sur paĝo 88.)

om op zijn werk te komen en daarvan 
’s avonds eveneens te voet huiswaarts 
keerde. Vroeg men hem nu, waarom hij voor 
zo’n grote afstand geen fiets nam, dan had 
hij het altijd over het nut van geregelde 
lichaamsbeweging en vertelde dan, dat lopen 
zo gezond was. Hij wilde n.l. voor niemand 
weten, dat hij niet fietsen kon! En toen we 
onlangs in de trein met iemand, die een 
groene ster droeg, een gesprek in Esperanto 
wilden aanknopen, kregen we hetzelfde ant
woord: „Neem wij niet kwalik, maar het is 
mijn prinsiepe, Esperanto niet te spreken met 
landgenoten!”
Ook in „Nederlanda Katoliko” verdedigt men 
met dit „prinsiepe” het gebruik van het 
nederlands in het onderlinge verkeer met 
nederlanders en op landelike vergaderingen 
en kongressen. De redaksie schrijft;

En ook in het gebruik van onze inter
nationale taal moeten we prinsipieel zijn. De 
plaats, die E. dient in te nemen is: naast de 
moedertaal. En nooit zal Esperanto mogen 
wegnemen de waardering van eigen nationale 
taal, die is en blijven moet de drager van 
eigen nationale kuituur. Waar we ons willen 
of moeten onderhouden met mensen uit eigen
iiiiiiiihiihihiiiihhh IIII II lllllllll lim millilllllllll.........iiilliiiiiiiiiiiiiilliii 

land hebben we E. niet nodig. Als we onder 
elkaar Esperanto gebruiken doen we dat om 
te oefenen. (Natuurlik! F. F.) In offisieele 
zakelike bijeenkomsten, waar uitsluitend 
landgenoten aanwezig zijn is de aangewezen 
taal de landstaal. En waar Esperanto hier 
de moedertaal verdringt, wordt aan Esper
anto een eer bewezen, die het niet toekomt 
en daar wordt de moedertaal verraden”.
Behalve in ons orgaan, dat ook voor de 
buitenstaander bestemd is en in „Ons Taal
blad’ ’, waarin we. ons tot leerlingen richten 
op taalkundig terrein, grijpen wij elke ge
legenheid aan om Esperanto toe te passen, 
want — rust roest! Dat we daarmee onze 
moedertaal verraden, — daarvan zijn we ons 
nooit bewust geweest. Tja, men kan soms 
onwetend zondigen!
Maar het prinsiepe, dat Esperanto alleen 
dient voor internationaal gebruik, naast de 
moedertaal, wordt in deze geest onjuist uit
gelegd. Het betekent slechts, dat Esperanto 
niet ten doel heeft, de nationale talen te 
doen verdwijnen, zoals het Volapük, waar
van het devies was: „Eén mensdom, één 
taal”. Door Esperanto een plaats te geven 
naast de nationale talen meende Dr Zamen
hof dat zijn ideaal beter te verwezenliken zou
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zijn. Over die moedertalen zelf kon hij zich 
echter niet zo warm maken; hij schrijft op 
blz. 275 van de Fundamenta Krestomatio, dat 
er nog velen zijn, die de vraag „is een 
internationale taal nodig” beantwoorden met 
„nee”, waarvoor sommigen als motief op
geven, dat een internationale taal de natio
nale talen en de nationaliteit zal doen ver
dwijnen. En hij gaat verder: „Wij moeten 
bekennen, dat, hoe wij ons ook het hoofd 
gebroken hebben, wij maar niet kunnen be
grijpen, waarin namelik het ongeluk voor de 
mensheid zou bestaan, als op ’n goeie dag 
zou blijken, dat er geen naties en geen natio
nale talen meer bestonden, doch dat er 
slechts één menselike familie zou zijn met één 
taal voor allen. Maar laten we aannemen, dat 
dit werkelik iets vreseliks zou zijn....” 
Dit is andere tee. In deze dagen, nu een 
nationalistiese storm over de wereld waait, 
die ons het ergste doet vrezen, doen de 
nuchtere woorden van onze Meester wel
dadig aan. Toch is het argument van onze 
katolieke vrienden niet onaardig bedacht. 
Het klinkt ernstig en gewichtig, het staat 
„gekleed”, maar juist daarom vragen wij ons 
af, of de voorstanders ervan wel kunnen of 
durven.... fietsen. F, F,
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Deelname demonstratie 
Antwerpen.
Onze antwerpse kameraden stellen pogingen 
in ’t werk om een eigen groep te vormen in 
de grote demonstratie aldaar op 30 Julie. Af
gezien van de mogelikheid daarvan, wekken 
we de esperantisten-deelnemers op, in elk 
geval hun vlaggen en doeken mee te nemen. 
Voorts zorge ieder er voor de propaganda
nummers van L.E. en brosjures mee te nemen, 
die in de trein en bij de betoging gemakkelik 
kunnen worden verkocht.
Onze Federatie zal een strooibiljetje ver
spreiden en in het I.V.V.-kongres, waaraan 
deze betoging vooraf gaat een tentoonstelling 
houden alsmede een sirkulaire over esp. aan 
de afgevaardigden in hun eigen taal ter hand 
stellen.

NIA FEDERACIO KAJ SAT.
Plimalaltigo SAT-kotizo,
Depost 1 Julio ĉiuj Federacianoj rice
vos „Sennaciuloj” la monatan ga
zeton de SAT, La Federacianoj, kiuj 
samtempe estas aktivaj SAT-anoj, 
povos do ricevi — se ili tion deziras 
— du ekzemplerojn de „Sennaciulo”. 
En tiu okazo ili nepre sin turnu al la 
fed. estraro. Se oni ne postulos du 
ekzemplerojn, oni aŭtomate ricevos 
unu ekzempleron.
Kelkaj SAT-anoj petis informojn pri 
la plimalaltigo de la kotizo, kiu estos 
Ia sekvo de la nova aranĝo.
Ĉar la pasiva jarkotizo estas f 1.50 
kaj la jarkotizo por membroj, kiuj 
ricevos nur „Sennaciuloj” estas 
f 2.50, la abonprezo por „Sennaciulo” 
estas f 1.—. Oni do povas ŝpari al si 
f 1.— jare, sekve de la akceptita kon- 
grespropono. Pri tiu-ĉi afero sekvos 
nluraj sciigoj.
La premdiferenco por la dua duonjaro 
de 1933 estas do f 0.50.
Mi tamen instigas al ĉiuj SAT-anoj: 
lasu la aferon por 1933 kiel ĝi estas 
nun! La plimaltigita kotizo ekvalidu 
depost 1 Januaro 1934!
XIIIa SAT-kongreso en Stokholmo.
Pri la dua autobuso el West-Graftdijk mi 
ricevis ankoraŭ nenium certan sciigon. Mi do 
instigas la partoprenontojn anonci sin ĉe mi 
nor la vagonara vojaĝo. La kostoj estos: 
f 58.50 ire kaj revene, 3a klaso, sed nur, se 
anoncas sin 20 personoj! La tempo jam urĝas, 
ĉar mi devas sufiĉe frue prizorgi la komunan 
vojaĝbileton. Mi do denove instigas vin: ne 
atendu ĝis la lasta momento, sed ananco 
vin nun! Pri la vojaĝo mem, mi povas sciigi, 
ke la plano estas: forveturo el Amsterdam, 
sabaton 5-8-33 je la 8.44 horo en la mateno. 
Alveno en Hamburgo: 15.19 h. Forveturo el 
Hamburgo: 19.32 h. kaj alveno en Stokholmo 
Dimancon 6-8-33 je 16.43 h. La vojaĝo daŭros 
do 32 horojn.
Mi ankaŭ akceptas partopagojn, sed zorgu, 
ke la tuta sumo estu en mia posedo plej 
laste je la 15a de julio! Jam nun prizorgu 
vian pasporton. La prezo ankoraŭ nun estas 
f 2.50. J. W. Minke, Veeteeltstraat 144.
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tereso iom ekdormis, kaj instigas ilin 
al nova kunlaborado. Tiaj festoj ne 
bezonas esti grandioza aranĝo, ĉar 
en ĉiu sekcio certe troviĝas kelkaj 
muzikistoj, kantemuloj, deklamantoj, 
ktp., studu ian teatrajon kaj jen la 
afero estas solvebla. G. V.

Een hartig woordje-
Toen in de jaren 1931-1932 het Federatie
bestuur met het Eksamen-komitee van 
LEEN-NK onderhandelde over deelname van 
de Fed. in dit komitee, werd er door onze 
leden meermalen aangedrongen op instelling 
van een eigen Eksamenkomitee. Zo lang 
mogelik heeft het Federatie-bestuur getracht 
te bereiken, dat het bestaande komitee werd 
omgezet in een lichaam, samengesteld door 
en ondergeschikt aan de voornaamste esp. 
organisaties in ons land. Eerst toen dit ge
heel onmogelik bleek, is het overgegaan tot 
stichting van een eigen komitee. Hierdoor 
werd dus aan de wens van vele leden voldaan 
en het Federatie-bestuur ontving dan ook 
meerdere bewijzen van instemming.
Het Federatie Eksamen-Komitee begon zijn 
werkzaamheden. Veel moest er worden ge
daan, voordat het eerste eksamen kon plaats 
vinden. Waar bovendien de. leden van het 
komitee ook nog andere funksies in onze 
beweging vervullen, kan men nagaan, dat 
hun taak niet gemakkelik was. Nochtans is 
alles voor elkaar gekomen, het eerste eksa
men is reeds afgenomen en de regeling daar 
van was o.i., in aanmerking nemende dat het 
komitee nog geen ervaring had, niet al te 
slecht.
Maar wat blijkt nu? Dat er leden zijn, die 
eksamen doen, van plan zijn te doen, of 
zouden willen doen bij het andere eksamen- 
komitee!

•
Uit afdeling A. wordt ons bericht, dat de 
kursusleider aldaar de kursisten aanspoort 
eksamen te doen bij het Eksamen-komitee 
LEEN-NK.,
In afd. B. is een lid, dat eksamen wil doen 
bij beide komitees, om een kans meer te 
hebben om te slagen.
Afd. C. te X., aan wie werd medegedeeld, 
dat het eksamen, dat daar zou plaats vinden, 
moest worden uitgesteld, antwoordt, dat men 
het betreurt, dat deze mededeling niet eerder 
werd gedaan, daar men in dat geval zich 
nog voor het eksamen LEEN-NK had kunnen 
aanmelden.
In diezelfde geest schrijft ook nog afd. D. 
In afd. E. ziin eni£e leden, die eksamen gaan 
doen bij LEEN-NK.
In afd. F is een lid, dat zich te laat voor 
het eksamen te Amsterdam had aangemeld 
en dus niet meer kon deelnemen. Dit is voor 
hem aanleiding om nooit eksamen te doen 
bij de Federatie.
Deze feiten getuigen, dat niet alleen gewone 
leden, maar zelfs funksionarissen niet vol
doende inzien, dat men door eksamen te doen 
bij het andere komitee, het Federatie-be
stuur, dat twee jaar lang gevochten heeft 
voor het recht van onze Federatie, voor 
demokratie en juiste organisatoriese opvat
tingen. in de rug aanvalt.
Het Fed. Eksamen-komitee konstateert dit 
feit met leedwezen. Het wijst er op. dat men 
op deze wijze de belangen van onze Federatie 
ernstig benadeelt, dat men daardoor de 
morele autoriteit van ons eigen Eksamen- 
komitee ondermijnt, dat men zijn medeleden 
schade berokkent, omdat door deze handel
wijze de eksamenkosten hoger worden.
Ieder Federatie-lid is moreel verplicht eksa
men te doen bij het Federatie Eksamen- 
Komitee. Dat men dit goed beseffe en er 
naar kandele.

G. P. de Bruin, sekr.-penningm. 
Federatie Eksamen-Komitee.

Dit blad wordt 
gedrukt bij de 
N.V.Vereen. Drukk.

Het Adres voor Uw Esperanto-Drukwerk!
Lutmastr. 167, Amsterdam-Z., Tel. 28876

Geen Esperanto in de Toorts. 
Uit het verslag van de vierde alge
mene vergadering van het Instituut 
voor. Arbeidersontwikkeling knippen 
we het volgende, waaruit een niet al 
te grote toeschietelikheid van het 
IvAO blijkt.
Voorstel 13. De afd. Rotterdam stelt voor in 
De Toorts een rubriek „Esperanto” te doen 
verschijnen).
Amendement Apeldoorn; (Na „doen ver
schijnen” te laten volgen: „en Esperanto op 
te nemen in het leerplan der plaatselike kader- 
scholen”)
Voogd: Dit voorstel is ernstig bekeken; wij 
kunnen op dit ogenblik echter nog geen vol
ledige toezegging doen. In geen geval kan 
esperanto in het leerplan voor de kader- 
scholen opgenomen worden, zolang wij niet 
weten hoe dit leerplan zal worden ingericht. 
Wat betreft een rubriek esperanto in De 
Toorts, zegt spr., dat wij voortdurend met 
plaatsruimte moeten woekeren. Om finansieele 
redenen hebben wij een gedeelte aan adver
tenties moeten opofferen. Een vaste toezegging 
kan dan ook niet worden gedaan,
7 Hart (Rotterdam) zegt, dat voor esper
anto veel belangstelling bestaat; het is de 
taak van de redaksie van De Toorts hiermede 
bij het besteden van de ruimte rekening te 
houden.
Van Zwijndregt (Den Haag) zegt, dat artie- 
kelen, waarvoor minder belangstelling is, 
eventueel kunnen vervallen.
Voogd wijst op de kursus die we reeds hebben 
gehad door de radio, en wil daartoe nog een 
poging doen. Met het oog op de verdeling van 
de plaatsruimte in De Toorts moet het C.B. 
het voorstel afwijzen.
Het voorstel wordt verworpen.
Het amendement wordt ingetrokken.

Het lijkt ons toe, dat enige plaatsruimte wel 
te vinden ware, als men het esperanto maar 
van evenveel belang achtte als het andere in- 
stituutswerk. Altans is esperanto toch wel 
belangrijker dan een kop van Göbbels in 
een der vorige Toortsnummers, waarvoor on
nodig ruimte werd genomen.
En het Instuut, dat toch wel invloed heeft op 
de samenstelling van de programmaas voor 
de kaderkursusen, kan toch te voren wel advi
seren om het onderwijs in esp. daarin blijvend 
op te nemen? Als het wacht tot het pro
gramma reeds bekend is, is ’t al te laat, afge
zien nog daarvan, dat men haast tevoren er 
van op aan kan, dat aan esp. niet gedacht 
wordt.

Rezulto Fed. Ekzamenoj.
Ekzameno B,
Nombro da kandidatoj: 8. Sukcesis 7. 
Malsukcesis 1.
Sukcesis:
R. de Man, J. J Mets. F. B. E. ten Hagen,
H. Bishoff, G. Roelofs, allen te Amsterdam;
A. Eijkenaar, Apeldoorn; W. II. ter Beeke, 
Utrecht.

Ekzameno A,
Nombro da kandidatoj 49. Sukcesis 27. 
Malsukcesis 22.
Sukcesis:
C. Kok Zandvoort; I. van Nek, Wormerveer; 
L. A. H. H. Muntinghe, F. Jansen, S. Pachter,
B. J. Verbruggen, I. N. van Weeren, J. C. 
Harms, M. Kers, E. W. van Rheenen, H. 
Smalhout, A. L. van Cornewal, W. M. Hand- 
poote, J. T. Veldkamp, A. Lantinga, E. Plag- 
gemars, F. J. Rademaker, H. Willemse, J. 
Rond, A. C. Otter, K. G. J. de Jong, M. Bis
hoff, J. v. d. Linden-v, Ghesel-Grothe, allen 
te Amsterdam; L. Meijns, Wormerveer; A. 
van Woensel, IJmuiden; J. Tromp, Pur-• 
merend; M. Woestenenk-Schiphorst, Apel
doorn.
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'jqas ‘qaaqpnog 'j, 'uogBj uBjaq
song ia (Bq ‘ajquioujjnui nuaA ‘lopBJBUiBqag 

'djq ‘Huuq l!?3l 
-ajd ‘juiBjqap jod uis siououb raul apaqosuq 
l^q sjjomz ja (oub teqjay 'jBpjaAh^j ua (Bq 
aloAUinp nuos ajnBj (ojuBq (biu aq jod ‘uojb 
-juBq ubis njjodunq niQ 'A'A'A 3P u°uajaj 
sinj iu jBpjaA(i|Q uĵ *(9ï*£) ^das bj jsod (o; 
-nuiui sasqap a( sojnjaAJOj ‘ajBuogBA sbji (niq 
‘!n?i 'HPJsdi^) ?njq1HoaA q ao (0£‘9) OJoq 
Buonp (Bq Bsas bj al sojqiaiqqa (oiunp jj al) 
iu aq (oqoj (Bunsqojd bj ja ulojquiaui u(bjbj 
-auag bj (b>j ajJOMz ja u(oub bj SBgijuajB ijq 

’ 'ajtOMZ ‘g£ jBBJjsuiajj jaij 'jqag 
'issriMSAO ixraxsia

'uadaaqog 'a 'f 'jsuioqdo
apjjazap suajsuiui do uauaqaj a/^ 'uapuiA 
sjBBjd jbz aijnp uigaq jbm ‘auJOOAjsoq ui 
puiaqaaM suo (im uajqoBMjaA sasqns jip bj\j 

^uadaojg 
ajapuB jooa gujjodsuBB uaa jaiu jip sj 'JBAhq 
jaaA pBq (oaoA ^JUBjadsq Bq“ JooqguBz 
jajq 'pBqag sasqns jaqaz jaaz jjaaq ‘apgjoz 
uaquBjp asjaAip ap jooa aip ‘opq asguiu 
-aAaqog azuq 'uaquojpag jbjooa ua pjaads 
~ag pjaM uauinp ap uj 'uaguajq aj joop gBp 
agijjazag uaa JBBp uio ‘uauiBS gBBjq uaq ui 
uauiBMq sddiudujddp OOE ^uhq 'pgBBjsag si jap 
-uozaïq ‘jaaM aiooui jaq joop apara ‘aip ‘gBp 
-puBj ajsjaa azuo (im uapjaiq iaj^ 13 5^puoZ 

'gjnqjooA ‘6£ jBBJjsapuoragĵ 'a 'jqag 
'aNvnoH-ainz israxsia 

'jBBraqjy ua opiAaj bj siq 'aïjjaddiu ajsjBBj 
jaq joj uajqoBM aj jaiu *'zua uajjajsjooA uba 
uauaipui jaq jaui uio qaozjaA jaq ajjojsuaj 

'uapuozjaA uaguij 
-apjB ajjB ubb si ‘uaAÏijqos puapiajagaq jaui 
juauiajgaj-djaMjuo jaq uba JBBjdraasqa uaq 

juapjOM 
uagBjsag uaddoq jaui sjaqhds ja jBp ‘phj 
ubb safjaoz jpJOy^ j4 'uaAag uajapuBq uba 
piaqliJA apuaopjOA uapgipjBBAagjB unq ua 
uaqqaq uagoMjaAO qijjooqaq uaqBzsjqiJjsip 
ap uaguijapjB ap sjb uaajjB jajqaa ‘qij 
-agora si jBp qoq ’ljfjjq J3ao phj ja • • • -sjira 
‘UBq sajjB jiq 'jouag uaa JBBp guijapuBMpuoj 
uaa ‘gijqoBJd si JBBraqjy uba guiAagrao aq 

(jaq jjooq 
-aq oz ‘jsinp 'aara uaqaop ua uaggBjA japai 
juiaau qijjnnjBjq ^jbbm jaiu ‘uBBg aj JBBraqjy 
jbbu ajBjag ajojg ui jb snp uaqajds (ly^

uapjOM
-oid ap jooa jajaq qoo; ua;so^opod 
ap^ipouaq ap ua pja^ pp ;pp *;quap 
-ag juaqqnjp ua;uj uapvuqs^uiuuui 
-uvu OOSZ Jooav sud uaqqaq

'apaoui ‘ph; a^ipouuo uvp 
suo pBsdsaq uay^ 'pjauuaA uapjOA\ 
'ĵ 'q ui qqapjEBqjaq ua uhz puaq 
-aq uaztud ua ai;nqu;uoq qoo; uaiza^ 
-unu ‘;aoui uajB;aq hq ;bm uauaqaa;m 
jjaz spaa;s uBq (ja;saaui^uiuuad ap 
qoo) ‘uaajapaj 'b;ou uaa do ;aiu uaui 
a;qoBM qoQ -si jhpjnqos uaui jaaAaoq 
spaa;s ;aiu o^bja ua pja^aja^ uaui aop 

uapnag 
'ui $hnja;aqjaA suaa JBBp uaiu 

ajJuajg |ua;si;uBjadsa (ia\ aAjBqaq 
;piajdsjaA ua paapodjoq uaajapai 
JBBM ua;suioquaahq ua ua^uuap 
-b^jba $?Bp oqp jhpjooA\ua$Ja; uhz jg 

£'zua 'zua sa(;a(jiqiooj;s ap 
‘•g*g uba jauiiunu 'dojd ;aq ‘sajntsojq 
adoqpaojï ap do ua^uqja;saq ap nu 

UOAhïq JBB^

‘869^H <,O'raepjajsray apcquhjuaje^ • *3*1 ai^BJjsiuirapy ua jajsaaraBuiuuaj
‘SIZI!! ojiBjsoj apBqulpuajBA : OAjag'Ojqiq ♦^-raepjajsray 4rcj -jjsjojeajaj^ :suvjajqag 

jnn;s3qai;njapag uba ua6uijapapap\j

'JBBraqjy *oj jbbjjsjoo^j 
‘„aiufj aq“ ui jnn OC'OI ?uBAUBy jguijapBg 
-jsa auauiagjB ajsjaa azuo aiunp 93 ?^puoZ 

jjajagdQ jUBp ai jBBg jBBp ‘njQ 
'qhMjaAaq ‘gj jBBJjsgjnquinssy 'jqag 

•QNVTIOH-aHOON INIMISIQ

'ojBjiuioqinnuajd jaq 
aqBzui XVS UBA uaAlijqos uaa 'b*o ‘pjapuBq 
-agjB jpjoM aisuapuodsajjoq 'P?3JC1
-agjin uapjOM uassaj g£ joj jbz jaqBqjnBq 
opq uba snsjnq aqijajjuqas a(j 'Buiojdip 
suo uba uliz jizaq jaq ui uassiJBuoisqunj 
aqijagjap JBp ‘uajapjoAaq aj jaanjuaAa ua 
uajapjOA aj ojuBjadsa uba siuuaq ap jaau 
-osjad JBBq uba uio jqoozjaA uapjOAi jbz unq 
ua uauiouagjB jjaaq suauiBsqa spaaj aajiuioq 
-uauiBsqa suo jBp ‘uapjoAi pjaapagapaui jbz 
guigaA\aqsjapiaqjB ap ua saijBSiuBgjo ap UBy 
•jauiuinuiaui ajsjBBj suo juajjuio piaquapajAaj 
uliz ’ uaui apginjaq uapfiz apuajjiqosjaA 
uba 'jqoozjaA uapjoAi juajjuiojBBp uaguijqoij 
-ui uajjnz sjaijjoy^ opq UBy 'uauioqaguauuiq 
si uba jauiumu-'dojd ;aq jooa agBjphq 
ajaqua uaag aigjag jinuBA JBp *apaui jjaap 
jnajqBpaj aq 'azap ui guissijsaq uauiouaguBB 
sajguoq suo ui ap do pjooAijuB sjb jiq 'jbbjs 
-aq jooa guijjajsguBjaq ja jBp *jqhjq uaipui 
‘uBBgagjaAO uapjoA\ jbz sjqoajs snsjnq-ojuB 
-jadsq uaa uba uapuazjin jaq joj jBp ‘apjaap 
-apaui liz uiJBBAi ‘jaijq uaa aM uaguiAjuo 
bjba ap ub^ 'uaqojdsaq jpjOM ojijBjuoq 
-jajuju 'A'a jaq uba guijjajsuauiBS aq 'jBBg 
gaA*. apuaopjOA {BBijajBui-BpuBgBdojd ajapuB 
jaq uaipui pjajsaguauiBS uapjoAV afjjijqas 
-ag-BpuBgBdojd uaa jbz *'B'a 'jj'q uba jaui 
-uinuiaui jaq ui apuauioqjooA *guigaAiaqsjap 
-iaqjB ap jin uauosjad apuaqaq uba uaqBJds 
-jin apuajjiqasjaA ap jiq 'pjapuBqaq uapjOM 

o JBjuBjisuoyj 'pajH ap uba guijapBgjaA 
'A'a ap ui jbz qBBz aq 'gaajq pjooa\jub uaag 
qaajoijqiq apuaziaj uaa apuajjajjaq uaAaiJq 
jbj-£ uaa do 'pjB uaa uba (iz jBp *apaui jjaap 
jaqBqjnBj ouipy *13(pq ^njaj qaajoijiqiq 
uhz g tuBp y jBpdo uajagajjBBui uauiau aj ap 
uapjOAi uaqojdsaq '0009 d° pj^daq jpjoM 
gBBjdo aq 'guijjoq %0£ uaguijapjB
aq 'juas oi d° pjajsagjsBA slijd ap ua pjap

•qippinp 
uassajpB ua uauiBu jbjooa jhjqog 

•;paiqos 
-aj? ph; do ^ojnioBuuag" uba ^uipuaz 
-ao; ap ;Bp 'uajapuBJB? ;aiu aA\ uau 
-unq ‘;jnn;s ph; do ;aiu az uaui uaipuj 
•(aiunp 0£ do puB;sao; ap apuapjaui 
-J8A snp) aiunp q£ bu ;BB;sjBB;jBA\q 
azap apuaz jknjapjB ajaqua uaa£) 

'ua;B;s a;qnjpa^ jooa 
-JBBp jBBisads suo joop ap uba ;s^uba 
-;uo bu ;o; uaui a;qoBA\ ua;shjuapaj 
aA\naiu uba uapuaz ;aq ;ay^ 'uaAhjqas 
-ui qijqua^o qja aM uauunq uapaj 
aMnaiu uaajjy 'satquBpaq asph;uassn; 
spaa;s $tou ua^hjq a^ 'uio JBBp ;quap 
uajn;saq 'pjy 'S'b aiunp pp jad uajnaq 
-a^ sud UBq dBqosjBBiupij ;aq jooa 

uaquBpag

jjinjsaqsaj^uoq a^jOA 
-ajtai ;qoi[dj8A si ;iq ^s(iA\aqsdBqos 
-;BBuipij uaa uba uaizjooA spaaj 

uapaj ajjB uhz

-UBqaq nu jpjoM juauiajgaj jaq uba uaqqnjp 
japj 'uaqojdsaq uapjoAi (iojnioBuuagH apuaj 
-jajjaq uajagajjBBui apgipouaq aq 'uauiau 
-jbba\ saisqunj apno unq uaAlijq sjapjnnjsaq 
ajapuB aq 'uagjozjaA ubajbbp qaijsijBjs 
ap ua jsuaipsjad ap uba guipuazjaA ap jooa 
uapaquiBBzqjaA\ ap ‘uauiau qaiz do uaqaj 
-oijqiq apuaziaj ap uba guigjozjaA ap ‘uajjaz 
-aq jnajqBpaj 'ujbbm ua 'zjooa a^ uba sais 
-qunj ap jbz aguBq aq op^j 'sajguoq agj suo 
ubb pliMag uaguiMnoqosaqBu agiua uapjOM 
BUJBBq 'uagipjBBA aj jb sjapjnnjsaq jap 
uaa sajguoq-jyg 'A'a jaq jbbu oio uajojs 
-aq jpjoM adaisuiJd uj 'jqaijagdo uapjOM jbz 
guijapjB uaa jBBUiqjy ui 'j'Z'j jBp ‘uaAhjqas 
uaa uiBMq puBjjojj-jDJoo^j jqujsip jaq ub^ 
'uauiouag uapjOM uajaoui uapaj-jyg aspuBj 
-japau ap uba guuapBgjaA ap ui jbz guissijs 
-aq aq 'pjajsagjsBA azap ui jnnjsaq 'paj jaq 
uba guipnoq ap jpjoM suaAaj ua uaqojdsaq 
jpjoM jLVg uba jajaz ap apuajjajjaq jaij^Id 
uba jaiJq uauioqagui uaq 'pliMag uaguiqajds 
-aq agiua gou uapjOM sajguoq jaq UBy 

'PW II 
ua JiJdy 93 ua £j uba guuapBgjaA ap jiq

'isaa aa un
'aajiuioq-uauiBsqq jajq 'uajapnjs
guaAft ua ibbj joj jaqqijd uaa uauiJOA hz 
:uaqqaq apliz apaog uaa hz jBp ‘uauuaqjüo 
aj jaiu qaoj jjba ‘pjaoAaĝuBB uapjOM UBq 
suauiBsqa uba uapnoq jaq uagaj jaaA jund 
-puBjs sajgogBpad uba ja uooqosjQ 'si JBBq 
-qiajaq uiaq jooa JBp 'jjaaq Buiojdip jaq hq 
jBpjooA jaiu ajsnj ua uagouuaA ua gajuBB 
jbbu qoiz ajaqqiMjuo japaj 'UBBg aj joop 
aipnjs ap jara BUJBBp uio ‘jqiajaq si spaaj 
pBBjg aqjaM uaiz aj uio jajaiuouuaj ap uba 
uaggajuBB uaAa jaq sjb uaMnoqosaq qijadoq 
hz uajjnz uauiBsqa uaa ubb uauiaujaap japj 
'jqoBjqag uapjOM jaoui jiad jagoq do uapaj 
azuo japuo siuuaqjBBj ap jBp ‘uaiz aj ui 
puoojag uajBpipuBq ££ azap uaqqaq uassnjuj 
'S'A J° jqiruqag guijjads auoMag ap jo
‘uaAag aj ubb juaip jBBpipuBq-q ap jbjoo^ 
'guijag ‘q jooa sjb y jooa J3moz ‘sjauiau 
-jaap ajsaaui ap hq qjaM apjaAajagui jaq 
suaqhjq sbm jBBjjapaoui ap uba siuuaq aq 
'jqBBUiagpaog uaqqaq jaaA jaiq noz guipiaj 
-aqjooA jagipuojQ 'jajsdo uaa uba uaqBui 
jaq hq uajBpipuBq jap aiSBjuBj aguijag ap 
ua uaguijBjjaA aguajnoq *aAhjs ap ui qBBZJoo 
u z sjBBjd ajsjaa ap ui jpuiA jiq 'gBBj jajqaa 
uajund apuaqagaoj ap uajBM guuapuoz 
-jin ajaqua uaa suapnoqaq '£ ja uapgBBjs 
uajBpipuBq g ap uba :jb uagaj gijsung jaM 
JBBp uaqajs uauiBsqa-q jaq uba uajBjjnsaj aq 

•uazaMagjB uapjOM 
uajsaoui uajBpipuBq-y 33 jBp ’jiaj jaq 
jin jaM jqhjq si qijaqqajjaq jaaz uassnjui 
piaqqijaqqBinag aip jBq 'si qijaqqBUiag oz 
ojuBjadsq jBp ‘guiuaui apiajqjaA uajsipuBgBd 
-ojd jaaA Joop ap ui qBBZJoo u z qijapaouijaA 
jpuiA jiq 'jBAagdo jqoij aj jaaA uauiBsqa uaa 
ubb uauiaujaap jaq uazap uappBq JBBqqhjq 
'uaJBM oigaj uajnoj ap JoopjBBM ‘uaqqaq 
aj BqijBuiuiBjg 'dsa ap uba siuuaq agiqqBjA 
-jaddo jaaz UBp jaam jaiu uaa uaqajq uajBpip 
-uBq-y 9J3A 'qjaM aqijajjuqos jaq sbm paog 
japuiw 'jjba uauuaqjuo aj jaiu piaqgipjojs 
apuauioqjooA uaauiagjB Buhq uaa jaMaoq 
‘uapjOA\ puiaouag puagipajAaq jaqaz uagoui 
uauiBsqa guijapuoui jaq uba uajBjjnsaj aq 
'uiBp y jqijjsip jaq uba uapaj jbj-£ uaa uba 
djnq ap hz quBp ‘doojjaA joja uaa pBq qjaM 
-uauiBsqa agijaAO jaq qoq 'si ubbjsj3a paog 
sajjB jBp ‘jin jajqaa saaM qjaM apjaAajagui 
jaq uba aisqajjoq ap ïqijjapuiq uaAa sinajj 
apuajassBd uba SBBJag jaq sbm aajqip jaq 
suap(v£ 'uiBMq apaog uaj ajojjuoq ap qoo 
uaagjaq afjjajBj (ija uaa J3ao ajqiqosaq jauiau 
-jaap ajapaj 'pjnAag jaaqag anAajjaq uba jbbz 
ap sbm uauiBMqdo uauaAajqasagui ajjB JBBq 

'g q jooa uajBpipuBq jbjubb 
jaq gaojpaq y Joo^ 'jBBjsaq jooa guijjajs 
-guBjaq apuaopjOA ja JBp ‘saaMaq suauiBsqa 
ajsjaa azuo jooa uaguipjauiuBB jbjubb jajq

■suaiuesq-g azuQ
OJLSIJLNVHHdSS VJLSIdO'9VT
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UIT DE AFDELINGEN |
Zie ook „Agenda”. ■—™

AFD. A’DAM IX. Sekr. Barentzstraat 71.
De 20e en 21e Mei heeft onze groep, in 
samenwerking met de Zuiderspeeltuinvereni- 
ging haar 2e Esperanto-tentoonstelling van dii 
jaar gehouden. Op de openingsavond werden 
enige woorden door de sekretaris gewijd aan 
het grote nut van esperanto, tevens de kor
respondentie aanhalend van een zijner aktief- 
ste leerlingen, zijnde 15 jaar, welke reeds 
bijna een jaar korrespondeert. De vlag der 
groep wapperde alsof zij alle kunstmatige be
lemmeringen te niet wilde doen. Een bijna 
levensgroot gekleurd portret van Dr. Zamen
hof versierde de zaal. Waarlik, men was zeer 
voldaan over dat, wat esperanto reeds biedt 
aan de arbeiders. Ook de zondag was er 
belangstelling. En het meest prakliese pro
pagandamiddel tot slot. Nadat de kdoj len- 
kortenaar en Otsen overleg hadden gepleegd 
bezochten beiden de scholen in de naaste 
omgeving, en vroegen het hoofd der school 
te spreken, overlegden of, indien de lesuren 
er geen nadeel van hadden, er interesse was 
onder de leraren en kinderen. Dan kon men 
Maandag tot en met 4 uur ‘s middags de 
tentoonstelling klassegewijs bezoeken. Waar
lik, er was interesse. Een 8-tal onderwijzers 
en onderwijzeressen hebben met de leer
lingen onze tentoonstelling met een bezoek 
vereerd. Op deze wijze werd de belangstelling 
voor Esperanto opgewekt en ik geloof, dat 
hiermede goed werk verricht is. Ik hoop 
dat de tans verrichtte arbeid een aansporing 
zal zijn voor de andere groepen. Wij hebben 
beloofd om gedurende de maand September 
terug te zullen komen, en dat wij dan de 
gehele zaal zullen benutten, en een kursus 
zullen laten aanvangen.
Wij hebben de gelegenheid die de Zuider- 
speeltuin ons gaf benut en een woord van 
dank uit onze beweging aan het adres van 
dit voorlopig bestuur is dan ook op zijn 
plaats. Voorwaarts makkers, en de wereld 
zij ons. Klubano.

AFD. APELDOORN.
Sekr.: Arnhemscheweg 67.
La sekcio aŭskultis kun granda plezuro la 
raporton de le prezidantino, kiu reprezentis 
nin en la paska kongreso en Amsterdam. Oni 
decidis inaŭguri la novan flagon de la sek
cio per aŭtomobilekskurso la 25an de Junio, 
al kiu estas invitataj la FLE-membroj de 
Zwolle, Arnhem kaj Zutfen, kiuj povas kon
tribui f 1.— aŭ f 1.25 por la veturado.

M. G. K. 
AFD. ENSCHEDE. Sekr. Penninkstraat 14. 
Wij besloten om per fiets naar Nijverdal te 
gaan, ter bijwoning van onze eerste geweste- 
like samenkomst op 11 Junie met de afd. 
Zwolle. Zij, die per fiets gaan, worden om 
7 uur (uiterlik) bij ,,Schuttersveld” verwacht. 
Men wordt verzocht om zoveel mogelik 
familie en kennissen mee te nemen.
Brood meenemen en ook muziekinstru
menten.
Volgende vergadering, in het zelfde gebouw 
van J.V.O., op 14 Junie. Weest present!

AFD. HAARLEM. „Ni volas fratiĝon”. 
Kloosterstraat 26 rood.
La 19an de Majo okazis en la „Centrale” la 
jarkunveno de nia sekcio, ne tre ofte okazas 
ke estraro estas laŭdita, kiel en tiu kunveno 
okazis.... Karaj gekamaradoj mi esperas 
aliflanke ke vi bonvolas kunhelpi en la est
onteco por la bono de Esperanto kaj por la 
antaŭen marŝado de la laborista klaso. La 
estraro estas refortigita per sanaj kamaradoj 
ne infektitaj de infanismo. Jen la nomoj: 
kdo I. Schoon, prezidanto, Ooievaarstraat 9; 
kdo A. Agosti, sekretario, Kloosterstr. 26 rood; 
E. ’t Hart, la kasisto, Marnixstraat 68; J. H. 
Dekker, 2a kasisto, Belamystraat 25; W. v. 
Vuuren, 2a sekretario, Sparrenstraat 36.
En tiu ĉi kunveno estas akceptite daŭrigi 
ĉiumardvespere kunvenon; ĉe malbona 

vetero en la „Centrale”, ĉe bela vetero pro
menado, kunvenloko ĉiam ĉe la „Centrale 
je la 20 horo.
Venu ĉiuj gekamaradoj, ne restu hejme, la 
prakitko tre ege helpas la scion de Esper
anto, la kamaradecon!....
Novaliĝintoj estu bonvenaj, eksiĝintoj estu 
salutataj. Ni volas fratigon.

Anĝelo Agosti, sekr.

AFD. HILVERSUM.
Sekr. p.a. „Zonnestraal”, Hilversum.
Al ĉiuj funkciantoj en la diversaj korporacioj, 
ni sendis nian propagandan numeron de L.E. 
kaj cirkuleron en kiu ni instigas lerni esper
anton, kaj atentigas pri kiel ili nun jam 
povas pruvi sian simpation al nia movado. 
Plue estas grava progreso, ke ni akiris kun
laboron kun LEEN.
El ambaŭ unuiĝoj estas formita propaganda 
komitato, kiu jam kunvenis por priparoli 
nian komunan laborprogramon.
Gekamaradoj! En nia sekcio venis vivo. 
Zorgu, ke ni ĝin ne perdu! Ankaŭ dum la 
somero, ni daurigas nian konversacian kaj 
kursvesperojn. Ciuj niaj membroj do venu, 
Merkredvespere je la oka al Leeuwenhoek- 
straat 140. Gerri Bootsma, sekr.

AFD. ROTTERDAM III.
Sekr.: Korfmakerstraat 90.
Ni okazigis interfratiĝvesperon por konatiĝi 
kun la kursfinintoj. La prezidanto, kdo Eerd
mans, priparolis la utilon kaj valoron de 
Esperanto, li speciale atentigis la ekslernan
tojn pri nia federacio. Post la parolado la 
kantistinoj faris sian devon, poste ni 
paŭzis. La spertuloj miksis sin inter la ko
mencantoj, por paroligi ilin. Dum la paŭzo 
ni ankaŭ forlotumis kelkajn librojn. Per 
teatraĵo ni daŭrigis la kunvenon. Kelkaj ka
maradoj montris kiel oni povas paroli tute 
nepreparite, tio plaĉis al la ĉeestantoj, la 
ridado pruvis tion, kaj poste ni kantis 
komune. La vespero jam pasis kiam la prezi
danto ankorauloje la ekslernantojn instigis 
fariĝi membro de nia federacio. Ni sciigas, ke 
ni ŝanĝis la kunvenejon. La nuna salono 
estas, tiu de la N.A.S.B., Naningstraat 13.
Niaj klubvesperoj nun okazas ĉiun lundves- 
peron kaj la daŭriga kurso ĉiun mardvespe- 
ron, ambaŭ kvaronon post la 8a.

H. J, /Manders, 2a sekr.

AFD. WORMERVEER. „Kunigita per Espe
ranto”. Sekr.. Wateringkade 14.
Kunveno de la 29a de majo. Ceestis 15 per
sonoj, Kdo J. Nielen kunportis kvinon el siaj 
lernantoj kaj la prez.ino precipe ilin bonvenis, 
esperante, ke ili konstante ĉeestu niajn kon- 
versacivesperojn por finfine aniĝi. Kantado 
sekvis. Envenintaj estis komunikaĵo pri „Va
demecum”, kaj la novaj membro-atestoj. Poste 
ni priparolis la aranĝon de la jarkunveno. La 
dato estis fiksita je la 12a de junio. Skribe 
ni invitos la membraron. La prez.ino sciigis, 
ke ŝi volas eksiĝi, sed se nova kandidato ne 
estus trovebla ŝi restus en sia funkcio, ĉis 
la paŭzo ni tradukis. Post la paŭzo ni prit
raktis ankoraŭ kelkajn bagatelaĵojn kaj fer
mis je la deka, ĉi tre agrablan kunvenon. 
Kdoj, atenton! Vizitu kiel eble ĉiuj la jar
kunvenon. Venigu viajn lernantojn, zorgu ke 
vi havu ion por deklami. Traserĉu vian biblio
tekon, certe vi posedas ion taŭgan por nia 
loterio! La jarkunveno estu sukceso!

Klaas Stam, dua sekr.

AFD. IJMUIDEN,
Sekr. Platanenstraat 7 (O.).
IJmuiden maakte van de laatste kursusles 
op 12 Mei een klein feestje. De afdeling 
Beverwijk was flink vertegenwoordigd. Kdo 
Agosti uit Haarlem sprak voor ons over 
Italië; kdo Van Wijngaarden over de plicht 
tot organisatie. De kursusleider met echtge
note maakte men verlegen met een boek en 
bloemen; we hadden veel plezier en het 
beste tot besluit; we schreven 11 nieuwe 
leden in.

De w.n. sekretaris, A. v. d. Starre,

AFD. ZAANDAM. Estrarejo: Zuiddijk 362. 
Ni atentigas niajn membrojn, ke la kunveno 
pri kio ni jam informis, okazos venontan 
ĵaŭdon la 15an de Junio vespere je la 8a horo 
en la bela salono de la Harmonie, Rusten
burg. Ni esperas ke multaj kdoj venos ĉar 
estas necese, ke ni ankaŭ dum la somero ne 
perdu la kontakton.
Certe estas interese por multaj el niaj mem
broj, scii ke kelkaj anoj el nia grupo petis 
al kdo De Radder (ne-esperantisto), kiu laŭ 
komisio de la zaandamaj gelaboristoj faris 
vojaĝon al Sovetio, porti verdan stelon. Li 
akceptis kaj niaj anoj same donis al li leteron 
en kiu ili klarigis la aferon. Rezulto estas, 
kvankam De Radder do ne speciale vizitis 
esperantistojn, ke li tamen renkontis ilin, ne 
nur dum sia vojaĝo sed ankaŭ en la urboj 
kaj fabrikoj en Sovetio, Konklude ni povas 
diri, ke ĉi tiu simpla pruvo montras ke esper
anto jam sufiĉe vivas.
25 Junio okazos distriktkunveno en Alkmaar. 
Kiam ni scios pli pri tio, tiam ni alvokos 
niajn anojn por viziti kune bicikle Alkmaar. 
Do estu pretaj. La estraro.

ESPERANTO-GIDSEN.
Bezoekt Estland! een nieuw toeristenland 
in ’t noorden met historiese steden.
De Estlandse toeristenbond in Tallinn heeft 
ter gelegenheid van het 10-de estlandse 
nationale zangfeest in Junie een aardig, rijk 
geïllustreerd vouwbaar gidsje van 18 pg. uit
gegeven.
Het bevat in goed Esperanto een kort histo
ries overzicht: noe de Estlanders, vroeger 
een zelfstandig volk, in 1920 eindelik, na 700 
jaren gebukt te zijn geweest onder de heer
schappij eerst van Denen, toen van Duit
sers en Russen, hun zelfstandigheid hebben 
herwonnen. Verder over de levensvoorwaar
den, de middeleeuwse steden met historiese 
gebouwen, badplaatsen, sportleven enz. Het 
hoofdstuk over de verkeerswegen naar Est
land is met een kaart toegelicht.
Alle inlichtingen over Estland zijn verkrijg
baar bij de Estona Turisma Klubo, Tallinn, 
Rüütli 2 of bij de Esperanta Turista Komi
siono, Tallinn, Niguliste 10, waar men ook 
deze gids kan aanvragen.

n AGENDA ■■
Zie ook „Uit de Afdelingen”. Ieder bezoeke de vergaderingen 

Alkmaar (Distr. N. H.) 25 Junie 10.30 uur, 
Koorstraat 10, alg. verg, van de N.H. afdn. 
Amsterdam (Distr.) Zondag 11 Junie 
ekskursie per fiets naar de Vinkeveense 
plassen. Bijeenkomen te 8 uur a.s. Duiven- 
drechtse brug. (Zie bericht in vorig L E).
Amsterdam IV. Elke Dinsdagavond van 19.30- 
21.00 uur en elke Woensdagochtend van 
10.30-12.00 konversatie Falckstraat 10.
Amsterdam IX. Klubavond elke Vrijdag van 
8-10 uur, Zandhoek 14.
A’dam XI. Donderdags konversatie in „De 
Leeuw”, Valkenburgerstraat 149 (C.) 
Bussum. Elke Donderdag bijeenkomst in 
„Voorwaarts”, Brinklaan 44.
Enschede. 11 Junie. Per fiets naar Nijverdal. 
Om uur vertrek van „Schuttersveld”.
14 Junie. Verg, in gebouw J.V.O.
Haarlem. Elke dinsdagav. 8 uur bijeenkomen 
„Centrale” (Zie afd. ber.)
Hillegersberg (R’dam VI). Klubavond Woens
dags van 8-10 uur in „Nia Domo”, v. d. Velde- 
laan 20.
Hilversum. Konversatie en kursus elke 
Woensdagavond 8 uur, Leeuwenhoekstr. 140. 
Rotterdam III. Klubavond Maandags in ’t 
NASB-gebouw, Nanningstraat 13.
Rotterdam V. Elke Dinsdagavond klubavond 
8 uur in „Spoorzicht”, Hilledwarsstraat 2 b. 
Kunveno Merkredvespere 8-10 en salono de 
„Nia Domo”, Van der Veldelaan 20.
Scheveningcn. Maandags klubav. 8 u. v. Eg- 
mondstr. 130.
Zwolle. 11 Junie per fiets naar Nijverdal. 
Vertrek 6.30 u. van de Vechtbrug.
Elke Donderdagavond om 8 uur bijeenkomst 
in Palvu.


